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 كل ما حييط بنا من كل جانب وميكن مالحظته ووصفه وقياسه

 كل ما له كتله ويشغل حيزا من الفراغ

اجلسم من مادة حيتويهمقدار ما   

غ مقدار احليز الذى يشغله اجلسم من الفرا

 الطول : *

الكتلة*
احلجم *

 الطول : *

(   لسنتيمرت: ا  املرت
الكتلة : *

 (   : اجلرام كيلو جرام ال

حجم األجسام الصلبة : *
حجم السوائل : *

رت " م "م 0111=  " كم الكيلو مرت"   ,      رت " سم "منتيس 011=  " ماملرت "  *
كيلو جرام " كجم " 0111الطن =    ,           " جم "  رامج 0111كجم =  * 
 مللى لرت 0111اللرت =     , " ³سم سنتيمرت مكعب " 0111اللرت = * 

غري منتظمة الشكل منتظمة الشكل

الوحدة 

  أدوات القياسالدرس األول : األوىل 
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xx

؟ سم 2سم وارتفاعة  2سم وعرضة  5احسب حجم صندوق على شكل متوازى مستطيالت طوله *  

xx x x

 ؟ احسب حجم الحجر ³سم 52 إلى فارتفع الماء ³سم 22وضع حجر فى إناء به كمية من الماء *  

مملوء حتى حافته  ³سم 02قام زميل لك بوضع ميدالية فى كأس حجمة *  

 ؟فما حجم الميدالية  ³سم 02بالماء فانسكبت كمية من الماء قدرها   

بليات متساوية الحجم  0وقام تلميذ بوضع  ³سم022مخبار مدرج به *  

 ؟فما حجم البلية  ³سم 022فى المخبار فارتفع الماء إلى   

 * عند قراءة التدريج فى املخبار املدرج
نقطة من سطح املاء أسفلعند  أفقيا جيب أن يكون خط النظر 
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xxلو اجلسم منتظم الشكل ؟  -0

سم غري منتظم الشكل و ا يوو  فى املاء ؟لو اجل -2

لو اجلسم غري منتظم الشكل و يوو  فى املاء ؟ -3

هلا حجوم خمتلفة , الكتل املتساوية من املواد املختلفةاحلجوم املتساوية من املواد املختلفة هلا كتل خمتلفة   
 ³سم  03 حجمهمكعب من الخشب كتلة ≠  ³سم 03مكعب من الحديد حجمه كتلة مثال : 

  * علل : اهلواء مادة ؟  * علل : يعد الكتاب مادة ؟

  ؟ * علل : ال يصلح الكيلو جرام لقياس كتلة الذهب

  * علل : ال ميكن استخدام املخبار املدرج واملاء لتقدير حجم قطعة من السكر ؟

السؤال األول : أكمل العبارات األتية 
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xx

العلمى  المصطلحأكتب السؤال الثانى : 

تىعلل لما يأ:  السؤال الثالث

: أجب عن األسئلة األتية  رابعالسؤال ال



5

الغازية  السائلة   الصلبة

وحجم ثابت حمددشكل 

حمدد وحجم ثابت املواد الصلبة هلا شكل  

* علل : ال يتغري شكل قطعة النحاس عند نقلها من إناء إىل أخر ؟  

حمدد ويتغري شكلهاحجم 
اإلناء الوى توضع فيهالسائلة هلا حجم حمدد ويتغري شكلها حسب  املواد  

* علل : عند صب كمية من املاء فى أوانى خمتلفة الشكل يتغري شكلها ويبقى حجمها ثابتا ؟  

حجمهايتغري شكلها 
الغازية يتغري شكلها وحجمها بتغري شكل وحجم اإلناء الوى توضع فيه املواد  

* علل : ميكن ضغط كمية من الغاز داخل اسطوانة البوتاجاز ؟  

الوحدة 

تها الدرس الثانى : حا ات املادة وحتو ااألوىل 
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حمدد
 ا يتغري

غري حمدد
يتغري 

حمددغري 
يتغري 

ثابت 
 ا يتغري

ثابت
 ا يتغري

غري ثابت 
يتغري 

  ؟ نقل املاء من إناء آلخر ؟ * ماذا حيدث عند

بارتفاع درجة احلرارة  السائلةإىل احلالة  الصلبةحتول املادة من احلالة  

 فا  درجة احلرارةباخن الصلبةإىل احلالة  السائلةحتول املادة من احلالة 

     ارتفاع درجة احلرارةب الغازيةإىل احلالة  السائلةحتول املادة من احلالة 

باخنفا  درجة احلرارة  السائلةإىل احلالة  الغازيةحتول املادة من احلالة 

فذ بينما يبقى احلصى ؟  * علل : عند وضع خليط من حصى وماء فى مصفاة فإن املاء ين

  * علل : تقل كمية املاء باالناء بإستمرار التسخني ؟

 الفريزر ؟ * علل : يفضل عدم ملء زجاجات املاء إىل نهايتها عند وضعها فى

* علل : تكون قطرات من املاء على السطح اخلارجى لكوب به ماء مثلج ؟  

السؤال األول : أكمل العبارات األتية 
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أكتب المصطلح العلمى السؤال الثانى : 

علل لما يأتى:  السؤال الثالث

: أجب عن األسئلة األتية  رابعالسؤال ال
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عنصر          001لعناصر عدد ا* 
عنصر   22عدد العناصر فى الطبيعة * 

 

أبسط صورة للمادة ال ميكن حتليلها إىل مادتني أو أكثر

هلا بريق
ليس له بريق

جيدة التوصيل للكهرباء

للكهرباء ردئ التوصيل

جيدة التوصيل للحرارة
ردئ التوصيل للحرارة

الوحدة 

الدرس الثالث : العناصر من حولنا األوىل 
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منخفضة انصهارهادرجة 
مرتفعة انصهارهادرجة 

قابل للطرق والسحب و الثنى
غري قابل للطرق والسحب والثنى 

ما عدا الزئبق فهو سائل ()  

) تنصهر بصعوبة (

فوسفور(  –كربيت  –كربون ) 
(أكسجني  –نيرتوجني ) ) الربوم ( 

) ما عدا اجلرافيت (

) تنصهر بسهولة (
احلديد* 
األلومنيوم * 
 النحاس* 
 الوهب* 

الكربون " اجلرافيت "* 

 الرتمومرتات سائل  الزئبق 
مثل احلديد والكوبلت والنيكل 
والثنى والتشكيل  القابلية للطرق والسحب 
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* علل : يستخدم الورق املفضض "الفويل" فى تغليف الطعام والشيكوالته ؟  

* علل : تصنع هياكل السيارات من احلديد ؟ 

  * علل : يستخدم النحاس فى صنع التماثيل والعمالت املعدنية ؟

  * علل : يستخدم الذهب والفضة فى صناعة احللى ؟

  * علل : تصنع كابالت الكهرباء من األلومنيوم ؟

 ؟ تصنع أوانى الطهى من األلومنيوم* علل : 

 * علل : يستخدم الزئبق فى صناعة الرتمومرتات ؟

  الكربيت ال فلز ؟* علل : 

  * علل : اجلرافيت " الكربون " ال فلز لكنه يستخدم فى صنع األعمدة اجلافة ؟

  * علل : الذهب والفضة والنحاس قدمية اإلستخدام ؟

* علل : يضاف النحاس أو الفضة أو البالتني إىل الذهب ؟

  * علل : درجة إنصهار الكربيت أقل من درجة إنصهار األلومنيوم ؟

السؤال األول : أكمل العبارات األتية 

أكتب المصطلح العلمى السؤال الثانى : 

علل لما يأتى:  السؤال الثالث
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بهاتغري فى شكل املادة وليس فى تركي

 امللح (  –ذوبان ) السكر  -غازية (   -سائلة   -) صلبة  * مثال : حتول املادة من حالة إىل أخرى
  طرق وسحب وثنى العناصر – الشيكو اته ( -احلديد  –الثلج   –إنصهار ) الشمع  - امللح ( –طحن )  السكر         

يظل السكر حمتفظا خبواصه  

الوحدة 

األوىل 
الدرس الرابع : التغريات الفيزيائية

والكيميائية   
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      * علل : ال يتغري طعم السكر عند ذوبانه فى املاء ؟
 

 * علل : ذوبان ملح الطعام فى املاء تغري فيزيائى ؟     ؟   تغري فيزيائىيعترب  الشمعو * علل : انصهار الثلج

    
     ؟فة فلزات أخرى إىل احلديد * علل : إضا

   
 
 
 
 

 

تغري فى تركيب املادة ينتج عنه مادة جديدة ذات خواص خمتلفة        
 

 صدأ احلديد  –الوقود (   –السكر   –اخلشب  –الورق  -إحرتاق املواد ) فتيل الشمعة * مثال : 
     نيع الزبادى من اللنب       تص –ختمر املخبوزات   –إعادة تصنيع الورق  –األلعا  النارية   –تعفن الفاكهة وختمرها           
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 * علل : صدأ احلديد يعترب تغريا كيميائيا ؟     * علل : احرتاق الورق والسكر تغري كيميائى ؟

* علل : يتم تغطية احلديد بطبقة من اخلارصني ؟

* ماذا حيدث عند ؟ ترك سلك تنظيف األوانى املبلل باملاء ملدة يومني معرضا للهواء ؟ 

* تغري فى شكل املادة وليس فى تركيبها

 تتغري * تظل املادة حمتفظة خبواصها و ا

 * تغري فى تركيب املادة ينتج عنه مادة جديدة ذات 
 خواص خمتلفة  

رائحتها ( –مها طع –* تتغري خواص املادة ) لونها 
 * مثال :* مثال :

السؤال األول : أكمل العبارات األتية 
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أكتب المصطلح العلمى السؤال الثانى : 

علل لما يأتى:  السؤال الثالث

: أجب عن األسئلة األتية  رابعالسؤال ال



15

فضاء فسيح تسبح فيه ماليني النجوم

تدور حول الشمس فى مدارات حمددة ال تشع ضوء وال حرارة مهأجسام معت

أجسام مضيئة ذات أحجام خمتلفة توجد فى فراغ فسيح يسمى الفضاء

 * علل : تبدو لنا النجوم صغرية احلجم جدا ؟

* علل : الشمس جنم بينما األر  كوكب ؟ 

* علل : الزهرة كوكب وليس جنما ؟

* علل : نرى النجوم ليال فى السماء ؟     * علل : النجوم أجسام مضيئة ؟

الشمس
حمددة الكواكب

كوكب  جنم  
أقر  النجوم لنامتوسطة احلجم  
جنم مضئ يشع ضوء وحرارة وهو أقرب النجوم لنا 

 ؟لشمس حبجم أكرب من باقى النجوم فى السماءنرى ا* علل : 

الوحدة 

الدرس األول : النجوم والكواكب ثانيةال
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أجسام معتمه تدور حول الشمس فى مدارات حمددة

حمددة الشمس معتمة
كواكب 8

نبتونأبعد كوكبعطارأقر  كوكب

املشرتىأكرب كوكبعطاردأصغر كوكب

األرضكوكب نعيش عليهالزهرة أمجل كوكب 

نبتونالكوكب األزرقاملريخوكب األمحرالك

أورانوسكوكب باردزحلحوله حلقات ملونة 

توابع تدور حول بعض الكواكب

جسم فضائى يدور حول األر  ويعكس ضوء الشمس

كوكب األرض  

 * علل : نرى القمر منريا رغم أنه جسم معتم ؟

؟  * علل : استبعد العلماء كوكب بلوتو من اجملموعة الشمسية
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السؤال األول : أكمل العبارات األتية 

أكتب المصطلح العلمى السؤال الثانى : 

علل لما يأتى:  السؤال الثالث
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كل ما يسبح فى الفضاء من جنوم وكواكب وأقمار

حركة مستمرة  األجرام السماوية
نجوم التى نراها فى السماءجنم من ماليني ال

ألنها األقر  لنا  أكرب حجما
حركة دائمة  

* تسلك الشمس فى السماء مسارات ظاهرية خمتلفة من الشرق إىل الغر 
تبدو لنا الشمس متحركة من الشرق إىل الغرب

  * علل : حدوث حركة الظل ؟

  عدم النظر للشمس بصورة مباشرة ؟جيب * علل : 

 * علل : تبدو لنا الشمس متحركة من الشرق إىل الغرب ؟

 الصيف
الشتاء

اخلريف الربيع  

* علل : النهار فى فصل الصيف أطول من النهار فى فصل الشتاء ؟ 

الوحدة 

الدرس الثانى : حركة الشمس واألرض ثانيةال
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يستخدمونها لتحديد أوقات الصالةاإلنسان وكان العرب  اخرتعهاأول ساعة 

خط مستقيم وهمى مير مبركز األر 

 * علل : تعاقب الليل والنهار ؟

 * علل : حدوث ظاهرة تعاقب الفصول األربعة ؟

عدد ساعات النهار غري مساو لعدد ساعات الليل فى الصيف والشتاء ؟ * علل : 

  * علل : عدد ساعات النهار أكرب من عدد ساعات الليل فى فصل الصيف ؟

 * علل : عدد ساعات النهار يساوى عدد ساعات الليل فى الربيع واخلريف ؟

السؤال األول : أكمل العبارات األتية 

أكتب المصطلح العلمى السؤال الثانى : 

علل لما يأتى:  السؤال الثالث
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   األرض معتم
لوا نراه منريا 

 ا نرى إ ا وجها واحدا للقمر حول حموره 
حدوث أطوار القمر األرضحول  

  * علل : رغم أن القمر جسم معتم لكننا نراه منريا ؟

  يوم ؟ 82* ما النتائج املرتتبة على ؟ : دوران القمر حول حموره مره كل 

  يوم ؟ 82* ما النتائج املرتتبة على ؟ : دوران القمر حول األر  مره كل 

* علل : حدوث أطوار القمر ؟

* علل : خيتلف حساب السنني حبسب طريقة احلساب ؟

* توجد قوى جتاذ  بني األجرام السماوية وبعضها

ة الوحد

الدرس الثالث : حركة القمر ثانيةال
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ظاهرة املد واجلور 
ظاهرة تنشأ نتيجة التجاذب بني األر  وكل من القمر والشمس

 اء فتطغى املياه على الشاطئارتفاع مستوى امل

معاودة املاء إىل املستوى الطبيعى له فينخفض مره أخرى 

بدرا منتصف الشهر اهلجرى  

نتيجة التجاذ  بني األرض و كال من القمر والشمس  
لقربه من األرض القمر  

  * علل : حدوث املد واجلذر ؟

ث املد واجلذر ؟* علل : القمر السبب الرئيسى فى حدو

: إنتاج الكهرباء  -0
تنظيف الشواطئ :  -2
تنظيف القنوات املائية : -3
دخول السفن واملراكب : -4
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السؤال األول : أكمل العبارات األتية 

أكتب المصطلح العلمى السؤال الثانى : 

علل لما يأتى:  السؤال الثالث

: أجب عن األسئلة األتية  رابعالسؤال ال
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* حيتاج الكائن احلى إىل اهلواء لكى يعيش 
* كوكب األرض يتميز بوجود غالف جوى مناسب للحياة 

 : األر  كوكب احلياة ؟* علل 

* علل : ال توجد حياة على كوكبى املشرتى و املريخ بالرغم من وجود أغلفة جويه هلما ؟ 

 % 88نيرتوجني  %  20أكسجني  
% 1028 خبار ماء وغازات أخرى %  1013ثانى أكسيد الكربون  

) سؤال (

عملية البناء الضوئى التى تقوم بها النباتات اخلضراء : * مصدره
قريبا "حجم اهلواء ت      % من حجم اهلواء اجلوى " ميثل  20 * نسبته :

ضرورى لتنفس الكائنات احلية -0 * أهميته :
يساعد فى احرتاق الوقود -2
يستخدم فى الغوص حتت املاء -3
يستخدم مع األستيلني فى قطع وحلام املعادن -4

يات إحرتاق الوقودتنفس الكائنات احلية وعمل :* مصدره 
% من حجم اهلواء اجلوى  1013 * نسبته :

تستخدمه النباتات فى صنع غوائها فى عملية البناء الضوئى -0 * أهميته :
يدخل فى صناعة املياة الغازية -2
يساعد فى إطفاء احلرائق -3

ماء اجلري الرائق 

الوحدة 

الدرس الرابع : الغالف الغازى والطقس ثانيةال
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 * علل : يستخدم ثانى أكسيد الكربون فى إطفاء احلرائق ؟

 *علل : تعكر ماء اجلري الرائق عند تركه معرضا للهواء لفرتة ؟

علل : ميكن االستدالل على وجود غاز ثانى أكسيد الكربون فى اهلواء بواسطة ماء اجلري الرائق ؟ *

* علل : حرق القمامة للتخلص منها سلوك خاطئ ؟

* علل : خطورة زيادة نسبة ثانى أكسيد الكربون فى اهلواء اجلوى ؟ 

* علل : النبات األخضر حيمى البيئة من إرتفاع درجة حرارة اجلو ؟ 

أثناء حدوث الربق  * مصدره :
% من حجم اهلواء اجلوى  88 * نسبته :

خيفف من تأثري األكسجني فى عمليات ا احرتاق -0 * أهميته :
يدخل فى صناعة النشادر و األمسدة النيرتوجينية -2

جلوى * تتوقف رطوبة اجلو على كمية خبار املاء املوجودة فى اهلواء ا
 * علل : تزداد الرطوبة فى املناطق الساحلية ؟
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حالة اجلو املتوقعة فى مكان معني وخالل فرتة زمنية قصرية ال تزيد عن أسبوع

األمطار السحب  الرياح  الضغط اجلوى  درجة احلرارة  

  الرتمومرت الرقمى -2الرتمومرت الزئبقى      -0  درجات احلرارة 

درجة احلرارة املتوقعة نهارا

درجة احلرارة املتوقعة ليال

  جهاز البارومرت  

 * علل : ال يسقط املاء من كوب ممتلئ باملاء وعليه ورقة عند قلبه حبرص ؟

 رتجهاز األنيموم سرعة الرياح 
جهاز دوارة الرياح اجتاه الرياح

* علل : ارتفاع األمواج فى البحار ؟ 

حركة اهلواء من مناطق الضغط املرتفع إىل مناطق الضغط املنخفض
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حول إىل خبار ماءيتبخر املاء بسبب أشعة الشمس ويت -0 * تكون السحب :
 يتصاعد البخار إىل السماء يربد ويتكثف مكونا السحب -2         

تتحرك السحب بواسطة الرياح -0 * سقوط األمطار :
عندما تصبح قطرات املاء فى حجم أكرب  ا يستطيع اهلواء محلها فتبدأ فى التساقط -2

برودة خبار املاء املكونة للسحب وسقوطها على هيئة أمطار 

 * علل : تكون السحب ؟

* علل : سقوط األمطار ؟ 

* علل : هبوب الرياح ؟ 

التنبؤ باخنفاض درجة احلرارة -0
ى البحارالتنبؤ بهبو  رياح شديدة قد يؤدى إىل ارتفاع األمواج ف -2

التنبؤ بتكون الشبورة فى الصباح الباكر -3

بوب رياح وارتفاع األمواج ؟ * علل : ينصح بعدم مغادرة السفن املوانئ وتأجيل إقالع مراكب الصيد عند ه

* علل : أهمية التنبؤ باخنفا  درجة احلرارة ؟ 

  * علل : جيب على السائقني تقليل السرعة عند وجود شبورة ؟

بالشبورة فى الصباح الباكر ؟ * علل : أهمية التنبؤ 

* علل : أهمية متابعة النشرة اجلوية بالنسبة للصيادين ؟
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ارات األتية السؤال األول : أكمل العب

أكتب المصطلح العلمى السؤال الثانى : 

علل لما يأتى:  السؤال الثالث

: أجب عن األسئلة األتية  رابعالسؤال ال


